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Ata da Assembleia Geral Ordinária (AGO) do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 1 

do Adolescente (CMDCA) de Santos, realizada aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e 2 

vinte e um, com início às oito horas e trinta minutos em segunda chamada, através de 3 

videoconferência por meio do link: https://meet.google.com/dox-ygyh-yoj. Iniciada a reunião, o 4 

Senhor Presidente Edmir Santos Nascimento cumprimenta os presentes e a Senhora Primeira 5 

Secretária Claudia Diegues Krawczuk faz a chamada dos Conselheiros de Direitos. Lista de presença 6 

acostada a esta ata. O Senhor Presidente informa que as ausências deverão ser justificadas via e-mail 7 

do CMDCA e que serão submetidas à análise da Diretoria Executiva que apresentará seu parecer na 8 

assembleia subsequente. Logo após coloca em pauta os itens a serem discutidos para a referida 9 

assembleia, conforme publicação em Diário Oficial. 1) Apreciação e Deliberação da ata da 10 

Assembleia anterior. 2) Relatos da Diretoria Executiva. 3) Relatos do Departamento de 11 

Articulação. 4) Relatos dos representantes dos Conselhos e Comissões. 5) Relatos das Câmaras 12 

Setoriais. 6) Apreciação e deliberação da Solicitação de Registro Instituto DEVIR EDUCOM. 13 

7) Apreciação e deliberação da Solicitação de Registro ONG Rede Cidadã. 8) Apreciação e 14 

Aprovação das Revalidação de Registro das OSC’s que trabalham com crianças e adolescentes. 15 

9) Apreciação e deliberação do modelo de relatório para padronizar os encaminhados pelos 16 

projetos financiados com recursos do FMDCA. 10) Assuntos Gerais. Item um - Apreciação e 17 

deliberação das atas das assembleias anteriores. Item prejudicado. A ata da AGO realizada em 18 

04/11/2021 será apreciada e deliberada na próxima assembleia. Item dois - Relatos da Diretoria 19 

Executiva. Em reunião de Diretoria Executiva foram discutidas diversa demandas. Dentre elas: 20 

Avaliação 2021 e Planejamento 2022, Plano de Aplicação 2022 e Definição dos Conselheiros de 21 

Direitos para apresentar Plano de Ação para as temáticas sem resolutividade na AGO de janeiro a ser 22 

realizada na data de 13/01/2022, conforme tabela em anexo. O Senhor Wilson Carlos Bregochi Júnior 23 

(SEPACOM) procedeu a leitura da referida tabela para ciência de todos e acrescente que será 24 

encaminhado instrumental de plano de trabalho para preenchimento e apresentação na próxima 25 
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assembleia. No tocante ao diagnóstico socio territorial, após liberação do repasse do recurso para 26 

pagamento da KHORA Consultoria e Pesquisa Socio Territorial Ltda. Será realizada a apresentação 27 

do mesmo. No tocante ao contrato para Avaliação dos Planos Municipais foi solicitada a rescisão ante 28 

o falecimento da senhora Dirce Harue Ueno Koga e será verificada a possibilidade de abertura de 29 

edital de chamamento público para a sua execução. Informa, ainda, que fomos contemplados pelo 30 

Itaú Social através do projeto encaminhado para complementação do diagnóstico no que se refere as 31 

questões da Pandemia COVID 19 e nos será destinado o montante de R$ 89.000,00 (oitenta e nove 32 

mil reais). O Senhor Presidente Edmir Santos Nascimento informa que foram encaminhados ofícios 33 

aos Cartórios de Registros para levantamento dos órfãos da COVID e para acompanhamento dos 34 

mesmos. Também relata que recebeu denúncia quanto ao CAPS IJ da Zona Noroeste que não conta 35 

no momento com médico psiquiatra e que não está fornecendo medicação e solicita o 36 

encaminhamento de ofício com urgência a SMS para esclarecimentos dos fatos. A Senhora Primeira 37 

Secretária Claudia Diegues Krawczuk informa sobre o advento da Resolução no 425, de 8 de outubro 38 

de 2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que institui, no âmbito do Poder Judiciário, a Política 39 

Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e suas interseccionalidades. O Senhor 40 

Wilson Carlos Bregochi Júnior (SEPACOM) relata que em discussão no setor percebeu-se a 41 

necessidade de estabelecimento de fluxo através de tratativas com a equipe técnica do Judiciário 42 

resultando na elaboração de resolução normativa conjunta CMDCA, COMAD, CMAS e 43 

COMMULHER. Encaminhamento submetido a deliberação da plenária e aprovado por unanimidade. 44 

A Senhora Taís Pereira Aguiar (SEPACOM) manifesta que estabeleceu contato com o Departamento 45 

de Saúde Mental e que foi informada pelo Senhor Paulo que confirmou a ausência de médico 46 

psiquiatra no CAPS IJ da Zona Noroeste e que vem buscando diariamente profissional da 47 

especialidade para suprir as necessidades do serviço, contudo, ainda não obtiveram êxito. O Senhor 48 

Wilson Carlos Bregochi Júnior (SEPACOM) refere que há mais de oito anos que são encontradas 49 

dificuldades para atendimento nas áreas de psiquiatria e neurologia no município. A Senhora Sandra 50 
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Regina Santos manifesta que se não há médicos destas especialidades no quadro da Prefeitura deve-51 

se proceder a contratação ou encaminhamento para atendimento particular. A Senhora Viviane Costa 52 

Pinto (C.A.E. Lar Veneranda) consigna que também há escassez de profissional da área na rede 53 

particular que atenda crianças e adolescentes. Item três - Relatos do Departamento de Articulação. 54 

A Senhora Fernanda S. Pereira (COARTI/SEGOV) passa a explanar sobre as Prestações de Contas. 55 

Realizada reunião com a Câmara Financeira e as prestações de contas que estavam represadas 56 

referente aos anos de 2018 a 2020 foram todas validadas. Item quatro - Relatos dos Representantes 57 

dos Conselhos e Comissões. 4.1) Comissão Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual 58 

Infanto-Juvenil (CEVISS). A Senhora Coordenadora Christiane Cordeiro Andrea (Secretaria 59 

Municipal de Desenvolvimento Social – Departamento de Cidadania) informa que a pedido do Senhor 60 

Presidente convidamos o Grêmio Estudantil da UME Dr. José da Costa e Silva Sobrinho – Jardim 61 

Piratininga por conta deles terem sido os vencedores da campanha Projeto Geração Conscientização 62 

promovida pela COJUV em parceria com a SEDUC e Rotary Santos Praia. Objetivo de promover a 63 

conscientização e a multiplicação de conhecimento através do protagonismo juvenil dos alunos 64 

gremistas das escolas da rede municipal de Santos. Os alunos e os professores receberam formação, 65 

discutiram a temática, criaram a campanha dentro das escolas e elaboraram um vídeo para divulgação 66 

nas redes sociais. Os alunos vencedores foram homenageados e premiados pelo Rotary Clube e pela 67 

COJUV. O Rotary Clube já se manifestou a favor da continuidade da campanha para o próximo ano 68 

e a COJUV pretende ampliar a campanha para rede estadual e particular. O Senhor Wilson Carlos 69 

Bregochi Júnior (SEPACOM) convida os alunos para participarem sempre de nossas assembleias. A 70 

aluna Luiza Lustosa relata que usaram a metáfora do girassol para representar a criança e avalia que 71 

conseguiram tratar do assunto com delicadeza e de uma forma sutil. O Senhor Presidente Edmir 72 

Santos Nascimento agradece aos alunos, os parabeniza em nome deste Conselho e manifesta que são 73 

todos sempre muito benvindos. O Senhor Igor Braga Perrone (Associação de Amor à Criança Arcanjo 74 

Rafael) relata que no final de semana perdeu uma aluna de treze anos por problemas decorrentes da 75 
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pandemia, um quadro de depressão, anorexia e foi acometida pelo vírus mão, pé e boca que devido a 76 

sua imunidade comprometida acabou por levá-la ao óbito. A importância deste tipo de trabalho, falado 77 

pelo jovem, da maneira que eles entendem e a importância de ampliar para a rede estadual e particular. 78 

E solicita que enquanto Conselheiros de Direitos nos debrucemos sobre esta pauta para atingir todas 79 

as crianças e adolescentes de nosso município, independente da rede escolar em que esteja inserido. 80 

O Senhor Presidente Edmir Santos Nascimento enfatiza que este Conselho quando da normatização 81 

da Ficha FICAI também previu os casos de alunos da rede particular, contudo, até hoje há resistência 82 

na comunicação das infrequências e acredita que seja por conta da relação comercial estabelecida. A 83 

Senhora Sandra Regina Santos solicita que seja criado mecanismo para fiscalização das infrequências 84 

na rede particular, uma vez que, estabelecida através do Estatuto da Criança e do Adolescente. 4.2) 85 

Comissão Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (CMPETI). A Senhora 86 

Sandra Regina Santos informa que foi realizada reunião com a SESEG e a administração dos 87 

cemitérios a respeito da denúncia de exploração sexual no interior do Cemitério do Saboó. Ficou 88 

estabelecido que a CEVISS e CMPETI ministraram oficinas para capacitação e sensibilização dos 89 

funcionários dos três cemitérios municipais para despertar o olhar para as temáticas de prevenção a 90 

violência sexual infanto-juvenil e do enfrentamento ao trabalho infantil. Também foi acordado que 91 

seja encaminhado projeto de lei para acrescentar a lei municipal dos cemitérios a recomendação da 92 

permanência de crianças nestes locais somente na companhia de seus pais ou responsável e que 93 

através do gabinete do vereador Cacá Teixeira já foi apresentado a plenária. No próximo dia 94 

11/12/2021 será realizada ação educativa no bairro do Gonzaga e estende o convite aqueles que 95 

desejarem se juntar ao grupo. Acrescenta que o Conselheiro Tutelar Senhor Marcos Bento se propôs 96 

a compor o grupo nesta ação e que sua participação é de grande valia. No dia 08/12/2021 ocorrerá 97 

reunião preparatória para a ação educativa para traçar a logística. A Senhora Raquel Cuellar (ASPPE) 98 

estabeleceu link com o pessoal do Miramar Shopping quanto a realização da ação e estabelecerá 99 

contato com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Santos. A Senhora Sandra Regina Santos informa, 100 
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ainda, que neste mês será apresentada uma análise das atividades realizadas no ano de 2021. O 101 

Coordenador Senhor Claudio Oliveira (Associação Comercial de Santos – ACS) informa que está em 102 

tratativas com o CAMPS para mobilização e participação dos jovens nesta ação. Foi apreciada a 103 

minuta da Comissão para monitoramento do Plano PETI e foi solicitada a inclusão de representantes 104 

da Segurança, Habitação e Turismo. E foi solicitado também por meio de ofício ao COGESUAS a 105 

apresentação do diagnóstico socio territorial para embasar a formulação do plano municipal. A partir 106 

do mês de janeiro 2022 as reuniões deverão ocorrer de forma presencial ou a cargo da SEPACOM. 107 

Caso não seja presencial, a SEPACOM precisará disponibilizar link para tal. O Senhor Presidente 108 

declara tem grande preocupação quanto a não inserção dos dados qualificados no SIPIA e que o 109 

Conselho Tutelar precisa ser informado quanto aos dados diariamente e não de forma mensal. A 110 

Senhora Raquel Cuellar (ASPPE) indaga se a rede de proteção tem continência para estas questões e 111 

as política públicas estão olhando para o fenômeno de forma prioritária. O Senhor Presidente afirma 112 

que precisamos melhorar a ação da rede de proteção, atendimento e defesa. A Senhora Primeira 113 

Secretária Claudia Diegues Krawczuk pede informações quanto ao atendimento das famílias ciganas, 114 

bem como, se os dados da abordagem são mensalmente apresentados nas reuniões da CMPETI. A 115 

Senhora Raquel Cuellar (ASPPE) informa que não tem realizado abordagem das famílias ciganas por 116 

conta do processo migratório para outros acampamentos. Em relação aos números, em 2020 foi 117 

realizada uma avaliação na CMPETI de que a apresentação dos números de um único serviço não 118 

oferece uma leitura fiel do fenômeno. Desde então os dados não são mais apresentados. Ainda existe 119 

um lapso entre a identificação, o referenciamento e o acompanhamento. O Conselho Tutelar recebe 120 

mensalmente as planilhas das crianças identificadas deste município e das demais crianças 121 

identificadas de outro município são encaminhadas ao município de origem. As planilhas 122 

encaminhadas aos Conselhos Tutelares são situacionais e possuem informações como nome, filiação, 123 

raça, cor, escola que frequenta(ou), tipo de trabalho infantil, quantidade de abordagens e 124 

referenciamento no CREAS. A Senhora Taís Pereira Aguiar (SEPACOM) pede informações quanto a 125 
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realização das reuniões entre a Abordagem Social para o Conselho Tutelar para encaminhamento das 126 

demandas. As reuniões com os Conselhos Tutelares e a Abordagem Social não mais ocorreram, assim 127 

como as reuniões metropolitanas dos CMDCAs que eram espaços de fortalecimento que não foram 128 

sustentadas mesmo antes da pandemia. A Conselheira Tutelar Senhora Luana Carolina Itagybe De 129 

Maria declara que nesta semana recebeu informações incorretas quanto ao endereço do adolescente e 130 

constando que estudava no município de São Vicente. Em contato com a unidade escolar recebeu a 131 

informação que o mesmo é oriundo do outro município e que estas informações poderiam ser 132 

levantadas pelo Serviço de Abordagem Social. A Senhora Raquel Cuellar (ASPPE) solicita que este 133 

assunto deve ser tratado em outra esfera. 4.3) Conselho Tutelar da Zona Leste. O Conselheiro 134 

Tutelar Senhor Marcos Bento aponta que as fichas FICAIs chegam as bases com informações muito 135 

rasas e que quando realizam buscas conseguem informações mais atualizadas. Está posto que temos 136 

complicações e problemas a serem resolvidos neste fluxo. 4.4) Conselho Tutelar da Zona Central. 137 

A Conselheira Tutelar Senhora Luana Carolina Itagybe De Maria refere que os três Conselhos têm 138 

recebido um grande número de FICAIs das unidades escolares estaduais sem o cumprimento do fluxo. 139 

Quando é realizada a devolutiva para a unidade escolar, as mesmas retornam e de forma generalizada 140 

afirmam que não tem obtido resposta do Projeto Colibri. Foi solicitado que a informação fosse 141 

formalizada via e-mail. O Senhor Wilson Carlos Bregochi Júnior (SEPACOM) que lhe seja 142 

encaminhada a relação das escolas para monitoramento e relembra que a meta de atendimento do 143 

Projeto Colibri foi extrapolada há muito tempo. 4.5) Conselho Tutelar da Zona Noroeste. O 144 

Conselheiro Tutelar Senhor Kaio César Pereira reforça a fala da Conselheira e informa que até o 145 

último dia 29 foram encaminhadas 365 (trezentas e sessenta e cinco) FICAIs ao Conselho Tutelar. A 146 

preocupação é que ocorra em 2022 o mesmo que ocorreu na passagem de 2020 para 2021. Será 147 

efetuado contato para realização de reunião com o Projeto Colibri e a unidade escolar EE “Zulmira 148 

Campos”. Refere que o número de denúncias só aumenta e que os Conselheiros Tutelares não 149 

conseguirão dar conta de todas as demandas. A Senhora Taís Pereira Aguiar (SEPACOM) corrobora 150 
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a necessidade da realização da reunião por base ou em colegiado para os encaminhamentos 151 

pertinentes e esclarecimentos quanto ao fornecimento das informações às unidades escolares. O 152 

Senhor Wilson Carlos Bregochi Júnior (SEPACOM) acrescenta que ao término do financiamento do 153 

Projeto Colibri não haverá mais a realização de busca ativa dos alunos inseridos na rede estadual de 154 

ensino. 4.6) Comissão de Intervenção - Acolhimento Institucional. A Senhora Francisca Rodrigues 155 

de Oliveira Pini relata que foi realizada visita e estamos na fase finalíssima da redação do relatório e 156 

em breve remeteremos aos Conselhos e que seja avaliada a possibilidade de realização de assembleia 157 

conjunta. O Senhor Presidente aproveita para apontar que realiza o acompanhamento e 158 

monitoramento dos projetos financiados com os recursos do FMDCA e este Conselho tem muito a 159 

agradecer pelo trabalho que vem sendo desempenhado. O Projeto Anchieta Social II - Fundação 160 

SETTAPORT está inserido em bairros muito abandonados como Jardim São Manoel, Piratininga e 161 

Alemoa onde a política de esporte e cultura não chega. Em relação ao Projeto Bem na Foto, troquei 162 

esses dias com o Doutor Evandro Renato Pereira – Juiz da Vara da Infância e da Juventude um dado 163 

muito relevante de um pai agradecendo ao atendimento dispensado ao filho através do projeto e a 164 

progressão na vida do adolescente. Diante do exposto e da preocupação com o final do financiamento 165 

dos mesmos e a quebra de vínculo após três anos de execução, encaminho a temática para a Câmara 166 

de Planejamento para que seja elaborado parecer ao gestor público visando que os mesmos sejam 167 

implantados como política pública. Item cinco - Relatos das Câmaras Setoriais. 5.1) Câmara 168 

Financeira. O Senhor Claudio Oliveira (Associação Comercial de Santos - ACS) informa o saldo 169 

atual em 30/11/2021: RS 3.390.688,94 (três milhões, trezentos e noventa mil, seiscentos e oitenta e 170 

oito reais e noventa e quatro centavos). Reserva de emergência: R$ 178.975,66 (cento e setenta e oito 171 

mil, novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos). Saldo livre: R$ 1.789.756,60 (um 172 

milhão, setecentos e oitenta e nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos). 173 

Família Acolhedora pagamento acumulado 2021: R$ 81.041,91 (oitenta e um mil, quarenta e um reais 174 

e noventa e um centavos). Novembro 2021 / 10 crianças: R$ 9.666,00 (nove mil seiscentos e sessenta 175 
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e seis reais). Processos analisados, validados e aprovados referentes aos anos de 2018 a 2020: 88 176 

(oitenta e oito). Processos apresentados SETCON referente 2021: 16 (dezesseis) – 08 (oito) 177 

analisados, mas, devolvidos para esclarecimentos. Pedido para as instituições de esclarecimentos em 178 

reunião virtual para agilizar análise e validação. Ainda não foram recebidas devolutivas/ parecer da 179 

área técnica SETCON em relação as prestações de contas 2021. Proposta de aumento de destinação 180 

– Imposto de Renda: passar de 1,1% (R$ 561.000,00) para 15% (R$ 7.650.000,00) nos próximos anos 181 

– 2022 e 2023. 5.2) Câmara de Relações Públicas. A Coordenadora da Câmara Senhora Denise 182 

Beatriz Neves Fernandes Gonçalves Pires (DICOM) informa que foi realizada reunião para 183 

organização de ação quanto ao gesto concreto que não teve muita evolução devido ao momento de 184 

pandemia. Estamos entregando uma arte para compartilhar nas redes sociais com informações básicas 185 

quanto a destinação. Sugere que seja quesito para os próximos editais que as instituições que recebem 186 

repasse de recurso do FMDCA devem manter site atualizado com as informações da transparência do 187 

uso do recurso. 5.3) Câmara de Legislação. Os Conselhos foram convocados para reunião com o 188 

Presidente da Câmara para que se discutisse que todos os projetos que fossem inerentes aos 189 

respectivos Conselhos fossem apreciados primeiramente pelos mesmos e só após fosse encaminhado 190 

para apreciação da Câmara. Ocorre que no dia e horário marcados a reunião foi cancelada e não 191 

avisaram os representantes em tempo hábil. A Senhora Fernanda S. Pereira (COARTI) declara que a 192 

reunião foi articulada pelo departamento e que o cancelamento se deu por conta da agenda do vereador 193 

e que o mesmo pegou a todos de surpresa. Assim que receberam a informação se mobilizaram para 194 

avisar os representantes que haviam confirmado presença. Item seis - Apreciação e deliberação da 195 

solicitação de Registro Instituto DEVIR EDUCOM. Solicitação aprovada por unanimidade. Item 196 

sete - Apreciação e deliberação da Solicitação de Registro ONG Rede Cidadã. Solicitação 197 

aprovada por unanimidade. Item oito - Apreciação e Aprovação das Revalidação de Registro das 198 

OSC’s que trabalham com crianças e adolescentes. Revalidações aprovadas por unanimidade: 199 

Casa da Criança, Anália Franco, Vó Benedita, Mensageiros da Luz, 30 de Julho, APAE, 200 
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Concidadania, Educandário Santista, Lar das Moças Cegas, Equoterapia, Legião da Boa Vontade, Pró 201 

Viver, Lar Veneranda, Estrela Guia, Seara de Jesus, Instituto Evolução, Gota de Leite, Cruzada das 202 

Senhoras Católicas, NAPNE, Sagrada Família, Mãos Entrelaçadas, Associação Comunidade de Mãos 203 

Dadas, Vitae Domini, ASPPE, Estrela do Mar, Arcanjo Rafael, CAMPS, NUREX, SETTAPORT e 204 

UACEP. O Senhor Wilson Carlos Bregochi Júnior (SEPACOM) realizou visitas e conversas com as 205 

instituições e pode constatar a situação deficitária da política pública. No caso dos serviços de 206 

acolhimento percebe-se a dificuldade que tem para promover a participação da rede em sua totalidade 207 

na elaboração do PIA das crianças e adolescentes, em especial, a saúde básica. Trazem a sensação de 208 

estarem soltos, sem acompanhamento, sem supervisão, solitários. Também denotam que os acolhidos 209 

transferidos para os serviços após a intervenção no Lar Santo Expedito apresentam grande grau de 210 

descontentamento, agressividade e de desconhecimento do porquê das transferências. As instituições 211 

que trabalham com contraturno apontam o grande aumento de crianças e adolescentes com autismo 212 

e TDHA e a ausência de profissionais especializados para atendimento da demanda. A questão da 213 

fome também foi trazida a baila, as pessoas estão sobrevivendo no limite, muitas vezes com apenas 214 

uma refeição no dia e que é aa refeição fornecida pela própria instituição quando da participação das 215 

atividades ofertadas. Relato de criança de 10 anos em situação de exploração sexual para fornecer o 216 

sustento da família e de crianças mencionado a possibilidade de suicídio. Muitas organizações sociais 217 

têm lista de espera o que denota que muitas crianças e adolescentes estão sem atendimento. 218 

Precisamos olhar para os serviços e entender as dificuldades, em especial, os CREAS e o SER. Talvez 219 

o caminho que estamos trilhando deva ser revisto para que possamos começar a dar resolutividade as 220 

demandas. E nos cabe pensar o nosso papel enquanto Conselheiros Direitos e a efetividade de nossas 221 

ações. O Senhor Sérgio Roberto Rodrigues (FMCAS), a Senhora Maria Izabel Calil Stamato 222 

(Universidade Católica de Santos – UNISANTOS) se solidarizam com a fala. O Senhor Filipe 223 

Rezende (SEDS) informa que todas as transferências dos acolhidos do Lar Santo Expedito foram 224 

minuciosamente estudadas e realizadas em parceria com toda a rede de atendimento e o sistema de 225 
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justiça. A Senhora Viviane Costa Pinto (C.A.E. Lar Veneranda) refere que na instituição tem o 226 

percentual de 12% de crianças com autismo e não possuem preparo para atendimento desta grande 227 

quantidade. Estão sendo realizadas capacitações para dispensar o melhor atendimento as crianças e 228 

as famílias. Manifesta também a solidariedade em relação a fala do Senhor Wilson Carlos Bregochi 229 

Júnior (SEPACOM). Item nove - Apreciação e deliberação do modelo de relatório para 230 

padronizar os encaminhados pelos projetos financiados com recursos do FMDCA. Segue em 231 

anexo o modelo aprovado por unanimidade. A utilização do modelo padronizado será obrigatória a 232 

partir do mês de janeiro 2022. No tocante ao Projeto Bem na Foto, será encaminhado ofício ao Juizado 233 

da Infância e da Juventude sobre a dispensa da apresentação das lista de presença e das fotos das 234 

atividades, uma vez que, versam sobre processos em segredo de justiça em consonância com o que 235 

prescreve o ECA. Item incluído – Solicitação da Fundação SETTAPORT para utilização do 236 

recurso de alimentação para aquisição de panetones. A solicitação foi aprovada por unanimidade 237 

e estendida aos demais projetos financiados com recurso do FMDCA desde que oficialmente 238 

comunicado a este Conselho e que seja fornecida listagem dos beneficiários contemplados. Item dez 239 

– Assuntos Gerais. A Fundação SETTAPORT solicita informações quanto ao trâmite de liberação do 240 

repasse do recurso para o Projeto Sou Jovem Sou Cidadão e o mesmo ainda se encontra na 241 

Procuradoria e orienta-se o envio de ofício solicitando informações. Sem mais nada a tratar, o Senhor 242 

Presidente deu por encerrada a reunião às doze horas e quarenta minutos e eu, Claudia Diegues 243 

Krawczuk, Primeira Secretária, lavro a presente ata que vai assinada por mim e pelo Senhor 244 

Presidente. Santos, 02 de dezembro de 2021. 245 

 246 

EDMIR SANTOS NASCIMENTO          CLAUDIA DIEGUES KRAWCZUK                                                       

Presidente                                        1ª Secretária 
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Lista de Presença Assembleia Geral Ordinária - 02/12/2021 

 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEDS 

Titular: Filipe Augusto Rezende - presente 

Suplente: Danielle Prudente Duarte Rufino - presente 

Secretaria Municipal de Educação - SEDUC 

Titular: Miriam Blum Cardoso – ausência justificada 

Suplente: Márcia Maria Sobreira do Nascimento Sertório - presente 

Secretaria Municipal de Saúde - SMS 

Titular: Daniela Gonçalves Godoy Moutinho – ausente  

Suplente: Fábio de Abreu José - ausente 

Secretaria Municipal de Cultura - SECULT 

Titular: Cristina de Almeida Vida Madeira Costa – ausente 

Suplente: Kelly Galetto Montenegro Lopes Ferreira - ausente 

Secretaria Municipal de Esportes - SEMES 

Titular: Paulo Roberto Paes Musa - ausência justificada 

Suplente: Ivens Paiva - presente 

Gabinete do Prefeito Municipal - GPM 

Titular: Alessandra de Sousa Franco - ausência justificada 

Suplente: Silvia Moreira - ausente 

Secretaria Municipal de Segurança - SESEG 

Titular: Luiz Fernando Carvalho de Souza - presente 

Suplente: Ana Carolina da Silva Costa Emilio - ausente 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - Departamento de Cidadania 

Titular: Gustavo Prado Ignácio - presente 

Suplente: Christiane Cordeiro Andrea – presente 

Secretaria Municipal de Economia e Finanças - SEFIN 

Titular: Michel Pereira de Jesus - ausente 

Suplente: Vivieide Pereira da Silva - presente 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SEDURB 

Titular: Luiz Otávio Galvão de Barros - ausente 

Suplente: Jorge Manuel de Souza Ferreira - ausente 

Departamento de Jornalismo 

Titular: Denise Beatriz Neves Fernandes Gonçalves Pires - presente 

Suplente: Cristiane da Conceição Barbosa - ausente 
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Entidades de Atendimento Direto a Crianças de 0 a 6 anos 

Titular: Associação Brasileira de Educação e Cultura – ABEC 

Pierre Freitaz - presente 

Suplente: Associação Educacional Cultural Esportiva e Recreativa - Projeto Tia Egle 

Maria Fernanda Silva Cardoso - presente 

Entidades de Atendimento Direto a Crianças de 7 a 12 anos 

Titular: Associação de Amparo a Comunidade de Escolas Públicas - UACEP 

 Alex Tadeu Alves Rosa - presente 

Suplente: Fundação SETTAPORT de Responsabilidade Social e Integração Porto Cidade 

 Nélia Meire Eleutério de Souza - presente 

Entidades de Atendimento Direto a Adolescentes de 13 a 18 anos 

Titular: Centro de Aprendizagem e Mobilização Profissional e Social - CAMPS  

 Nathália Nogueira - ausente 

Suplente: Assistência a Infância de Santos Gota de Leite  

 Raquel Rollemberg - presente 

Entidades de Atendimento Direto a Crianças e Adolescentes Portadores de Necessidades Especiais 

Titular: Associação de Amor à Criança Arcanjo Rafael 

 Igor Braga Perrone - presente 

Suplente: NUREX - Núcleo de Reabilitação de Excepcional São Vicente de Paulo 

Selma Santos Oliveira – presente 

Entidades de Estudo e Pesquisa 

Titular: Universidade Católica de Santos - UNISANTOS 

 Maria Izabel Calil Stamato - presente 

Suplente: Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP 

Francisca Rodrigues de Oliveira Pini - presente 

Entidades Sindicais ou Outras Organizações de Trabalhadores 

Titular: Sindicato dos Empregados Terrestres em Transporte Aquaviário e Operador Portuário do Estado de 

São Paulo - SETTAPORT 

Raimundo Carvalho da Silva - presente 

Suplente: Sindicato dos Servidores Estatutários Municipais de Santos - SINDEST 

Daniel Gomes - presente 

Iniciativa Privada 

Titular: Fórum Regional de Trabalhadores/as do SUAS da Baixada Santista - FORTSUAS BS 

 Aurora Fernandez Rodriguez – ausência justificada 

Suplente: Associação Comercial de Santos 

Claudio Oliveira – presente 
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Representantes de Organização de Pais 

Titular: VITAE DOMINI - Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Social 

 Claudia Diegues Krawczuk - presente 

Suplente: Instituto Elos Brasil 

 Thais Polydoro Ribeiro – ausência justificada 

Movimentos de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Titular: Ordem dos Advogados do Brasil - OAB 

Isabella Cristina Ferrão Batista - presente 

Suplente: Cruzada das Senhoras Católicas 

Clécia Maria Santos Franco - ausência justificada 

Movimentos e Organizações sociais 

Titular: Pastoral do Menor - Diocese de Santos 

 Edmir Santos Nascimento - presente 

Suplente: ONG Vidas Recicladas 

Larissa Carolina Silva Paz - presente 

Titular: Associação de Promoção e Assistência Social Estrela do Mar - APASEM  

 Adriana Santos Lima Lopes - presente 

Suplente: Associação Consciência pela Cidadania - Concidadania 

 Nadir de Souza Brito - presente 

  

Representantes dos Conselhos Tutelares  

Zona Central: Luana Carolina Itagybe De Maria 

                         Fábio Melo Ribeiro dos Santos   

Zona Leste: Marcos Bento  

                     Renata Oliveira Santos Tavares Alberto   

Zona Noroeste: Kaio César Pereira 

 

Representantes das Comissões Municipais 

Comissão Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil (CEVISS): Christiane Cordeiro 

Andrea 

Comissão Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (CMPETI): Claudio Oliveira 

 

Convidados 

1) Maria Eloisa Jacob Garcia Veraldo - Espro 

2) Fernanda S. Pereira - COARTI/DEARTI/SEGOV 

3) Raquel Cuellar - Serviço Especializado de Abordagem Social a Crianças e Adolescentes ASPPE 

4) Rodrigo Salvador Lachi - DEPROS-E/SEDS 
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5) Sandra Regina dos Santos - Gabinete Vereador Cacá Teixeira 

6) Viviane Costa Pinto - C.A.E. Lar Veneranda 

7) Vanessa Mezzette da Costa Nobrega – CIEE 

8) Cristina Amorim – NAPNE 

9) Regina Barbosa – LBV 

10) Donald Verônico – SETTAPORT 

11) Marina C. Perez Peña - Assistente Social/PETI/SEDS 

12) Adriana Politano – APAE 

13) Karina Bortolini Passarin – CIEE 

14) Carlos Alexandre Guimarães Guimarães - Instituto Devir Educom 

15) Ivone Rocha - Instituto Devir Educom 

16) Andressa Luzirão - Instituto Devir Educom 

17) Cristiane de Oliveira Bernardes dos Santos 

18) Alexandre José - aluno da UME Doutor José da Costa e Silva Sobrinho 

19) Maria Dinalva de Carvalho Lisboa - estagiária serviço social Unifesp - Settaport 

20) Isabela Goncalves – Rede Cidadã 

21) Andressa Luzirão - Instituto Devir Educom 

22) Luiza Lustosa - aluna da UME Doutor José da Costa e Silva Sobrinho 

23) Marcello Barbosa - aluno da UME Doutor José da Costa e Silva Sobrinho 

24) Karla Almeida – CAMPS 

25) Leandro Lapetina Freire - Vigilância Socioassistencial - COGESUAS/SEDS 

26) Luis Trajano de Oliveira 

27) Samanta Lima Venâncio 

28) Jessica Cristiane de Souza e Isabela Gonçalves de Laia - representando a Rede Cidadã 

29) Karla Faria Xavier de Almeida - Núcleo de Projetos - CAMPS 

 


